Usnesení zastupitelstva obce Hřibiny – Ledská
Č. 2/2018
ze dne 27.12.2018
Obecní zastupitelstvo:
1. schvaluje ověřovatele zápisu Evu Potočkovou a Lucii Drozdíkovou, zapisovatelku
M. Kolářovou

2. schvaluje program dnešního zasedání:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení 1/2018
3. Plán práce 2019
4. Rozpočet 2019
5. Volba zástupců DSO Obecní voda
6. Inventarizace
7. Ostatní
8. Diskuze
9. Závěr
3. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení č. 1/2018
4. schvaluje plán práce na rok 2019
-

Rekonstrukce a přístavba obecního úřadu
Chodník Štěpánová M.L.
Oprava veřejného osvětlení
Oprava místních komunikací
Hřiště Velká Ledská
Vybudování kanalizace od Jirmanových k Papáčkovým na Malé Ledské
Dočišťovací nádrže ke kanalizaci na Malé Ledské
Dokumentace na rozšíření skládky
Oprava horního rybníčku na Pasekách

5. schvaluje

rozpočet na rok 2019 v těchto částkách příjmy i výdaje ve výši
11 515 123,-Kč . Rozpočet je navržen jako vyrovnaný .
Případné navýšení příjmů nebo výdajů bude řešeno rozpočtovým opatřením .
Rozpočet byl projednán v paragrafovém členění příjmů a výdajů , závazným
ukazatelem je paragrafové členění.

6. schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2020 – 2022
7. schvaluje volbu zástupců obce do „DSO Obecní voda“ starostu a místostarostu
8. schvaluje provedení fyzické a dokladové inventarizace majetku obce za rok 2018 ve
dnech 2.ledna 2019 do 25.ledna 2019 inventarizační komisí ,
Libotovský členové Martin Kubíček , Karel Dvořák

předseda Aleš

9. schvaluje volbu zástupce obce do „DSO Orlice“ starostu
10.schvaluje zaplatit příspěvek za občana DSO Orlici na rok 2019
11.schvaluje starostovi pravomoc rozhodnutí úpravy rozpočtu v příjmech
neomezeně ,ve výdajích do 500 tisíc Kč , s provedenou rozpočtovou změnou musí
být zastupitelstvo seznámeno na nejbližším veřejném zasedání

12.bere na vědomí starostkou schválenou změnu rozpočtu dne 30.10.2018 č. 5

rozpočtu 2018 .Rozpočet po změně č. 5 schválen jako vyrovnaný v příjmy a výdaje
12 288 292,- Kč

13.bere na vědomí starostou schválenou změnu rozpočtu dne 30.11.2018 č. 6

rozpočtu 2018 . Rozpočet po změně č. 6 schválen jako vyrovnaný v příjmy a výdaje
12 595 292,- Kč

14.bere na vědomí starostou schválenou změnu rozpočtu dne 27.12.2018 č. 7
rozpočtu 2018 . Rozpočet po změně č. 7 schválen jako vyrovnaný v příjmy a výdaje
12 595 292,- Kč

15. stanoví měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva v souladu s § 72 a §

84 odst. 2 odměny zastupitelů neuvolněný místostarosta 9 500,- Kč ,člen
zastupitelstva předseda výboru 1 500,- Kč , člen zastupitelstva a člen výboru 1 250,Kč , člen zastupitelstva 1 000,- Kč Zastupitelstvo na návrh starosty rozhodlo dle § 77
odst. 2 a § 84 odst. 2 p. n zákona o obcích s platností od 1.1.2019 , že při souběhu
více funkcí bude neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytnuta odměna pouze za
jednu funkci, a to za tu, za kterou dle NV č. 318/2017 Sb. lze stanovit nejvyšší odměnu.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
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16.schvaluje poskytování věcných darů trvale hlášeným občanům obce
při životních výročích od 70 let v každém pětiletém jubileu za 500,-Kč a
(71,72,73,74,76,77,78,79,81,82,83,84,86,87,88,89,91…let) za 300,-Kč od 1.1. 2019

17.schvaluje poskytování peněžního daru trvale hlášeným občanům obce při narození
nového občana obce v hodnotě 2 000,- Kč od 1.1.2019

18.schvaluje a ukládá starostovi podepsat s městem Kostelec nad Orlicí
Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti k projednávání přestupků

19.schvaluje a ukládá starostovi podepsat dodatek smlouvy č, 951043 o odvozu
odpadů ze dne 12.3.2003 s firmou Marius Pedersen a. s.

20.bere na vědomí zprávu společnosti AQUA SERVIS a.s. ceny vodného a stočného na
rok 2019 zůstávají ve stejné cenové úrovni jako v roce 2018

21.bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hřibiny-Ledská za
rok 2018

22.schvaluje placení odvodu příspěvku za každého člena (členku) ČSŽ Hřibiny – Ledská ,
SDH Ledská a SDH Hřibiny

23.bere na vědomí zprávy kontrolního, finančního výboru

24.schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Nástavba OÚ Hřibiny“ z dotačního
programu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova

25.schvaluje podání žádosti o dotaci projektu „Dětské hřiště Velká Ledská“ z dotačního
programu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova

26.schvaluje finanční podporu MS Střezmá ve výši 10 000,-Kč . za realizaci výsadby 30
kusů stromků dodaných obcí na obecních pozemcích

27.schvaluje příští jednání v březnu, datum bude upřesněn
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Schváleno zastupitelstvem obce dne 27.12.2018
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Jaroslav Klapal
starosta

Aleš Libotovský
místostarosta

Eva Potočková
ověřovatel

Lucie Drozdíková
ověřovatel

vyvěšeno

sejmuto

…………………………..

…………………………….

